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‘Je moet kunnen
verantwoorden wat je 
doet met de kinderen’ 

Ingrid van Mulkom

Een gesprek met Ingrid van Mulkom van De nieuwste pabo (Limburg) 

In Limburg gaan drie pabo’s - in Maastricht, Sittard en Heerlen - samen in wat nu ‘De 
nieuwste pabo’ heet. De pabo’s gaan niet fuseren, het blijven twee besturen (Pabo Zuyd 
en Fontys), maar de studenten gaan volgend jaar allemaal naar Sittard. Ook in Sittard 
wordt hard gewerkt aan de specialisatie ‘Het jonge kind’. Het hele curriculum is daar-
voor van onderaf gereorganiseerd. De eerste twee jaar is er aandacht voor algemene 
kennis en vaardigheden en het derde jaar kunnen de studenten zich specialiseren. In 
het schooljaar 2012-2013 wordt de specialisatie voor de eerste keer uitgevoerd. Ingrid 
van Mulkom werkt, samen met Debbie Schreuders, Anny Bronzwaer en andere collega’s 
van de beide pabo’s, aan de nieuwe specialisatie ‘Het jonge kind’. Er worden andere 
keuzes gemaakt in het curriculum; interessante keuzes, ingegeven door verschillende 
omgevingsfactoren. 

We spreken onder het genot van een echte 

Limburgse vlaai met Ingrid van Mulkom, pabo-

docent aan De nieuwste pabo en deelnemer 

van de ontwikkelgroep ‘Het jonge kind’. 

De kerncompetenties

“Observeren is een van de meest prominente 

kerncompetenties van een leerkracht: goed 

kunnen kijken naar het totale kind. Bij het 

jonge kind hangen alle ontwikkelingsdomei-

nen met elkaar samen. Een andere competen-

tie is het goed kunnen verantwoorden van je 

activiteiten: waarom moeten kinderen rijmen, 

waarom gaan we nu knippen en plakken? Je 

moet goed kunnen uitleggen aan de boven-

bouw waarom je wat doet. Die keuzes moeten 

worden gerelateerd aan het moment in de 

ontwikkeling van het kind. Daaruit blijkt ook 

je professionaliteit.

In het werkveld heeft men niet altijd een 

duidelijk antwoord op de genoemde vragen. 

Daaruit blijkt een lacune in kennis. Daar 

moeten we aan werken. Ook de overgang van 

voorbereidend naar aanvankelijk lezen is zo’n 

Het gebouw van De nieuwste pabo 
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fase in de ontwikkeling, waar de leerkracht 

goed op moet inspelen. Kinderen starten met 

lezen in groep 3, maar niet alle kinderen heb-

ben in augustus dezelfde beginsituatie. Er zijn 

grote verschillen tussen de kinderen. Een be-

langrijke opgave is om adequaat in te spelen 

op de ontwikkelings- en leerbehoefte van het 

kind en dan vooral te weten waarom je een 

bepaalde activiteit aanbiedt aan dat kind. Met 

het nieuwe curriculum hopen we studenten 

meer handelingsbekwaam te maken. Ook in 

het werkveld liggen nog inhoudelijke uitdagin-

gen. Daar is ook ruimte voor nascholing.”

Keuzes in het curriculum

Er is gekozen voor twee jaar algemene 

vorming vanuit de kennisbases. Daar heeft 

men de tijd voor nodig. In het derde jaar is 

de specialisatie en in het vierde jaar loopt de 

specialisatie door in de stage. Ook de minor 

moet worden uitgewerkt in het licht van de 

specialisatie. Alles bij elkaar zou een student 

daarmee twee jaar kunnen werken aan de 

specialisatie. 

Bijzonder aan De nieuwste pabo is dat er drie 

verschillende specialisaties worden aangebo-

den: het jongste kind (2-8 jaar), het oudere 

kind (8-12 jaar) en scholier (12-16 jaar). Die 

laatste variant is bijzonder, maar is ingegeven 

door de praktijk: veel vmbo-scholen nemen 

in de onderbouw ook graag mensen van de 

pabo aan, omdat ze goed met de leerlingen 

kunnen omgaan. Door de demografische ont-

wikkelingen verwacht men dat de studenten 

met deze specialisatie ook werk kunnen vin-

den in het vmbo. Een andere afweging is dat 

deze specialisatie meer jongens zou kunnen 

aantrekken. Bovendien is in hetzelfde gebouw, 

een verdieping hoger, de lerarenopleiding 

gehuisvest. Daar zouden studenten met de 

specialisatie ‘scholier’ makkelijk naar kunnen 

doorstromen. Met anderhalf jaar extra zijn ze 

dan tweedegraads leerkracht.

De hoofdkeuzes voor het programma worden 

gemaakt door de curriculumcommissie. De uit-

werking vindt plaats in de ontwikkelgroepen, 

waaraan ook professionals uit het werkveld 

deelnemen. Ze denken mee en geven feed-

back. Omdat er zo’n hechte samenwerking 

is, krijgen de professionals uit het veld ook 

vergoedingen voor hun werk (fte’s). Het is 

belangrijk dat zij aangeven wat de behoeften 

vanuit de onderwijspraktijk zijn. De leerkrach-

ten zijn dus een belangrijke praktijktoets. 

Hoewel een beetje pijnlijk, wijzen zij op een 

soort ‘gap’ in de kennisontwikkeling. Ze heb-

ben bijvoorbeeld de aandacht voor zorg in het 

curriculum nadrukkelijker geagendeerd. Op 

het gebied van zorg gebeurt er namelijk heel 

veel op het moment. Door Opleiden In School 

heeft de pabo een netwerk van scholen om 

zich heen. Er zitten ongeveer vijftien scholen 

in het netwerk (opleidingsscholen). Opleiden 

In School is één van de pijlers van De nieuw-

ste pabo.

De pabo heeft bewust geen keuze gemaakt 

voor een bepaalde visie, zoals EGO, OGO of 

programmatisch werken. De studenten komen 

op de scholen met verschillende visies in 

aanraking en de pabo wil daarin een neutrale 

positie innemen. Tegelijkertijd vindt men in de 

praktijk wel veel bevestiging van ontwikke-

lingsgericht werken. De eindopdracht van de 

student is meestal ook gekoppeld aan ontwik-

kelingsgericht werken, doordat het merendeel 

van de scholen ontwikkelingsgericht werkt. 

Maar omdat studenten soms ook buiten de 
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regio aan het werk gaan (zelfs in Duitsland), 

moeten ze vanuit verschillende visies kunnen 

werken. 

In het eerste en tweede jaar zijn er geen 

specifieke thema’s over het jonge kind. In het 

derde jaar staan de belangrijkste thema’s in 

het curriculum in het teken van de specialisa-

tie ‘Het jonge kind’:

• Klassenmanagement.

• Onderwijsvisies (ontwikkelingsgericht / 

programmagericht).

• Thematisch werken en hoekenwerk.

• Didactisch handelingsmodel (vijf impulsen: 

oriënteren, verbeteren, verdiepen, verbre-

den naar andere activiteiten, zone van 

naaste ontwikkeling; maar ook observatie, 

actie-reactie, 1-zorg route, ontwikkelingslij-

nen en ontwikkelingspsychologie, observe-

ren/registreren).

• Planmatig werken.

• Jonge risicokinderen.

• Orthopedagogisch en didactisch werken.

De specialisatie is thematisch ingericht, dus 

niet aan de hand van de vakken. De bedoe-

ling is dat de studenten leren om vanuit 

thematisch werken, vanuit spel, een koppeling 

te maken met verschillende onderwerpen. De 

pabo zou graag een kleuterlokaal hebben, 

maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Be-

schikken over een eigen kleuterlokaal draagt 

ook bij aan de vorming van een identiteit in 

(het gebouw van) de hogeschool. 

De overgang van thematisch werken in groep 

2 naar de vakkenstructuur in groep 3 van de 

basisschool is vaak een punt van aandacht. 

De pabo ziet dat echter niet als een harde 

grens. Men vindt het belangrijk dat leerkrach-

ten ook in groep drie kunnen werken vanuit 

thema’s en spel en niet gelijk in de vakken-

structuur belanden. 

Het maken van de keuze voor een van de 

drie specialisaties krijgt ook op deze pabo 

aandacht. Hiervoor heeft Ingrid geïnteres-

seerd gekeken naar de ontwikkelingen bij 

Pabo Groenewoud. In het tweede jaar worden 

studenten al bevraagd op hun keuze en wordt 

er voorlichting gegeven over de inhouden van 

de specialisaties. Na de informatieve colleges 

volgen er gesprekken met de themaleider van 

de betreffende specialisatie en met de loop-

baanbegeleider. Doel is dat studenten een 

duidelijke, positieve keuze maken. 

De oude pabo en de nieuwste pabo

Een belangrijk verschil tussen de oude en 

nieuwste pabo is het werken met Opleiden 

In School. Er wordt geen verandering door-

gevoerd zonder dat dit met het veld wordt 

afgestemd. De pabo staat dus met één been 

in het veld. 

Ook de specialisaties zijn een groot verschil 

met de oude situatie. In de minoren hadden 

studenten heel veel keuzemogelijkheden; zij 

konden vrijwel hogeschoolbreed een minor 

kiezen. Daardoor ontstond een soort ver-

waaiing van het curriculum. De pabo kiest 

nu duidelijk meer voor verdieping van het 

curriculum. Twee jaar basiskennis en dan de 

diepte in met een specialisatie.

 

“Als je uitgaat van een leven lang leren, is 

vier jaar voor de opleiding wel genoeg”, 

vindt Ingrid. “Dan moeten studenten wel 

startbekwaam zijn. Een belangrijk aspect is 
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de houding van de student. Voor sommigen 

is een goede nascholing dan ook belangrijk.” 

Volgens de schoolbestuurders is er ook veel 

vraag naar de nascholing, vooral op het ge-

bied van het jonge kind. 

De vraag hoeveel studenten De nieuwste 

pabo heeft, blijkt niet makkelijk te beantwoor-

den. Na enige ondersteuning van een collega 

blijkt dat er in totaal ongeveer 600 studenten 

zijn, in het komende derde jaar zullen er 

ongeveer 160 studenten zijn. De jongens zijn 

nog steeds sterk in de minderheid, ongeveer 

15 procent. Met de keuze van sommige onder-

werpen, bijvoorbeeld wetenschap en techniek, 

hoopt men op meer jongens, maar ook met 

de specialisatie ‘scholier’ hoopt men meer 

jongens te trekken. 

Pabodocenten zitten bij elkaar in een team 

voor de specialisatie ‘Het jonge kind’. Dat zou 

volgens Ingrid wel eens een cruciaal kenmerk 

kunnen zijn, want zij vindt dat docenten ook 

een opdracht hebben om ‘voor te leven’. 

De docenten hebben zich gespecialiseerd in 

thema’s rond het jonge kind en spreken een 

gemeenschappelijke taal. Belangrijk onderdeel 

van die gemeenschappelijke taal is de holisti-

sche benaderingswijze en het ontwikkelings-

gericht werken. Kunnen voorleven betekent 

trots kunnen zijn op je beroep en dus ook op 

je deelname aan het team voor de speciali-

satie ‘Het jonge kind’. Trotse docenten geeft 

trotse studenten. 

Voor- en vroegschoolse educatie & 
toetsen 

De aandacht voor VVE zit verpakt in het cur-

riculum. Op het moment dat er naar ver-

schillende visies wordt gekeken (EGO, OGO, 

programmagericht), komen ook de verschil-

lende methoden aan bod en wordt er gekeken 

naar VVE. Die methoden zijn ook in huis. In 

de specialisatie wil men een hele week gaan 

besteden aan VVE, op het moment dat de 

studenten naar buiten gaan, bijvoorbeeld naar 

de peuterspeelzaal. In het algemene onder-

deel ‘Van peuter tot puber’ zit ook een stukje 

VVE. De praktijk is dat studenten de aandacht 

voor VVE nog steeds als een soort ‘extra’ zien 

en niet als een vanzelfsprekend onderdeel van 

het curriculum van de pabo. 

Het is belangrijk om met studenten de discus-

sie over toetsen aan te gaan: ‘Wat ga je er 

mee doen?’ In de praktijk zullen studenten de 

toetsen niet uit de weg kunnen gaan. Daarom 

is het belangrijk daarover na te denken. Het 

is niet de bedoeling dat de toets een doel op 

zich wordt of heiligmakend is. Een toets kun 

je ook zien als een middel om je onderwijs 

goed op het kind te kunnen afstemmen. Het 

stellen van vragen over de toets sluit aan bij 

het streven van de pabo om bij studenten een 

onderzoekende houding te stimuleren. 

Competentiegericht werken

Ingrid denkt dat de dominante visie op com-

petentiegericht werken al een beetje voorbij 

is. De pabo’s in Limburg vinden de constructi-

vistische onderwijsvisie belangrijk. Als je naar 

het beroep van leerkracht kijkt, dan kun je de 

beroepsuitoefening niet in stukjes opdelen. 

Op de pabo wordt gewerkt met taakklassen: 

een beroepstaak die je in zijn geheel moet 

kunnen uitvoeren. Een pabo is bij uitstek 

een opleiding die competentiegericht moet 

werken, maar er is geen competentiegericht 

werken zonder kennis. Daarover is verwarring. 

Het onderwijsaanbod is niet helemaal open 
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en zonder richtlijnen; er is wel degelijk een 

kennisaanbod en sturing op het programma. 

De pabo vindt het heel belangrijk dat de stu-

denten een onderzoekende houding ontwik-

kelen. Dat betekent dat ze worden aangemoe-

digd om vragen te stellen: waarom? Wat zegt 

onderzoek daarover? Je staat altijd met één 

been in de praktijk en omdat niet alles even 

duidelijk is onderzocht, is evidence based 

werken belangrijk, vindt Ingrid. “Als je ouders 

adviseert over hun kind, dan moet je wel 

weten wat de wetenschap daarover zegt.”

Dat is overigens ook een belangrijke stelling-

name van Ingrid. Zij vindt dat onderwijs een 

rol speelt naar de ouders toe, bijvoorbeeld 

bij opvoedingsonzekerheid of voor een licht 

pedagogisch advies. “Maar je moet daar wel 

duidelijke grenzen trekken. Weten waar je 

grenzen moet trekken is misschien nog wel 

belangrijker. Dan kun je verwijzen naar een 

expert.”

Er zijn natuurlijk nog wel uitdagingen. Zo is 

onderzoek een belangrijk onderwerp. Door 

gesprekken met het werkveld bleek ‘zorg’ 

een groter aandachtspunt dan de pabo had 

ingeschat. Met name het handelingsbekwaam 

maken van studenten op didactisch en peda-

gogisch gebied blijft een grote uitdaging. Ook 

communicatie is een belangrijk aandachts-

punt. Vooral als het gaat om jonge kinderen is 

de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor 

de ouders. Ouders zijn gericht op het totale 

welzijn van het kind en dat vraagt een grotere 

communicatievaardigheid van de leerkracht. 

Studenten moeten worden voorbereid op die 

taak.

Tot slot

De eerste reactie van Ingrid bij het verzoek 

om een gesprek was: “We zijn nog niet zo 

ver.” Dat was heel bescheiden, maar toch 

biedt haar verhaal weer nieuwe inzichten in 

de keuzes die deze pabo heeft gemaakt voor 

de specialisatie ‘Het jonge kind’. Het is werk 

in uitvoering. 

De pabo is trots op de mogelijkheid om de 

specialisatie in samenhang aan te bieden. 

De vakdocenten werken ook binnen de 

specialisatie. Er is ook trots op de ontwik-

keling van de onderzoekende houding. De 

pabo profileert zich op de sterke relatie met 

het werkveld. De voortdurende afstemming, 

onderzoek, wetenschap en techniek zijn 

belangrijke speerpunten. Ook de leeftijdsspe-

cialisatie is een onderdeel van het profiel van 

De nieuwste pabo. 


